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   ТВ КАНАЛ «TRAVEL TV»  
   Туристически документален канал, широко популярен сред българите, живеещи на територията в  
   страната ни и извън нея; разпространява се през IPTV и online вече в над 50 страни от Европа, САЩ и Канада  

www.traveltv.bg   
 
 
ТВ КАНАЛ «THIS IS BULGARIA»  
Каналът рекламира туристическите възможности на България; 24 часа излъчва  
импресии за забележителностите на страната с надписи на български и английски;  
каналът е брандиран с „Това е България“; разпространява се през мобилни приложения  
в цял свят от български и чуждестранни оператори през IPTV и онлайн; гледа се от българи и чужденци  

 www.traveltv.bg 
 

   IMAGEBULGARIA.COM  
Туристически видео портал, разпознаваем и достъпен от български и чуждестранни посетители,   
включително и през мобилни устройства. Осигурява достъп до туристическа аудио визуална  
информация за съкровищата на страната ни с възможност за определяне на индивидуален маршрут 
www.imagebulgaria.com 
 
QR КОДОВЕ 
Генерирани индивидуално за всеки обект/регион, водещи към аудио визуалните формати и  
видео информация за туристическите възможности на България  
ЗАПИС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на аудио визуално съдържание върху твърд носител 
/ DVD, флашки, ВluRay дискове, други/ 
 

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!  
НИЕ ЩЕ ИЗГРАДИМ ЗА ВАС ЦЯЛОСТЕН РЕКЛАМЕН ПРОДУКТ! 
ТОЙ ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ! 
 
 ФИЛМИ 
 КЛИПОВЕ 
 ИМПРЕСИИ 
 АУДИО КЛИПОВЕ 
 ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 

 

 ТЕЛЕВИЗИОННА РЕКЛАМА 
 ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА 
 ФОТОРЕКЛАМА 
 QR КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ 
 РЕКЛАМА ВЪВ ВИДЕО ПОРТАЛА  

WWW.IMAGEBULGARIA.COM 
 www.piero97.com



 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА РЕКЛАМИРАМЕ БЪЛГАРИЯ! 
 

Глобус Медия Груп е обединение от частни компании, създатели на два телевизионни канала  Травъл ТВ (Travel TV) и  This is Bulgaria (HD).  
Водещ бранд на консорциума е Травъл ТВ (Travel TV), първата българска тематична телевизия с туристическа насоченост.  
70% от филмите в Травъл ТВ са посветени на България и представят  възможностите на страната за целогодишен туризъм: СПА,  
балнеология, културен, духовен, винен, селски, морски, планински, ски и други. Първият български HD канал –  
This is Bulgaria (HD) е с 24 часова програма във висока резолюция 1920/1080, 16/9) и има за цел по  
нестандартен начин да промотира единствено и само България като туристическа дестинация чрез кратки  
2-5 минутни импресии, които въздействат върху зрители от цял свят.  Двата канала имат национално  
покритие чрез най-големите разпространители на телевизионни програми и се излъчват оn – line.  
 
Travel TV и This is Bulgaria (HD)се разпространяват и в чужбина: Украйна, Молдова, Грузия, Армения,  
Азербайджан, Беларус, Латвия, Руската Федерация, Казахстан, Литва, Естония, Узбекистан, Киргизия,  
Таджикистан, Мексико, САЩ, Канада и други.  
Травъл ТВ излъчва специален пояс за чуждоезиково говорящи зрители. 
 
Мисия на екипа на медиите е по различен начин и с различен инструментариум да презентира 
България като впечатляваща и уникална световна туристическа дестинация.  
 
Глобус Медия Груп е сред водещите продуценти на филми и филмови формати, рекламни клипове и  
импресии за България, както и в организиране на цялостни рекламни кампании.  
 
Медийната група разработи и наложи специализиран туристически видео портал: 
WWW.IMAGEBULGARIA.COM 
 
Медийната група притежава сертификат за качество ISO 9001/2008 за продуциране и реклама 

www.piero97.com

http://www.imagebulgaria.com/


 
 Медийната ни група e сред най-големите производители в страната на художествена 

документалистика за България. Наши партньори са редица държавни и общински 
институции, частни фирми, туристически и международни компании. Глобус Медия Груп е 
създала поредици от телевизионни филми и индивидуални проекти, чиято цел и задача е 
по неповторим начин да разкажат за богатството на културно - историческото ни 
наследство, за древността по нашите земи, за разнообразието на традиции, обичаи, 
песенно и танцово изкуство, за силата на българския дух, кален във времена на възходи и 
падения.   
 Медийната група реализира първия FULL HD видео каталог на България „Това е 

България” - поредица от 12 тематични телевизионни филма. Пълнометражният 90 минутен 
филм „Това е България“ е обобщение на поредицата. Филмите са преведени и озвучени 
на български, английски, испански, френски, немски и руски езици. Видео каталогът е вече 
издаден в 12 000 тираж, който се разпространява по цял свят. България е страна с богато 
културно - историческо наследство, където от векове спокойно съжителстват различни 
етноси, религии, култури, които са се интегрирали, обогатили и развили – „Това е 
България”. Мисия на проекта е да представи страната ни като уникална туристическа 
дестинация  с гостоприемен народ, който ревниво и свято пази своите вековни традиции 
и обичаи и е готов да ги представи пред света. 
 Различни проекти на обединението представят разнообразни възможности за 

туризъм в България. „Пътят на виното”, „Образи от България“, „Хармония, здраве, 
красота“, „Достойно ест“, които имат за цел да визуализират и експонират възможностите 
на България да развива винопроизводство и винен туризъм, да се представи страната ни 
като привлекателна туристическа дестинация със своето културно - историческо 
наследство, земеделие и хранително-вкусова промишленост, хотелиерство и 
балнеология, селски туризъм и четири прекрасни български сезона. Ние представяме пред 
света не само популярните български места за туризъм, а и онези малко известни региони 
на страната, които крият изненадващи за туристите ценности: древни манастири и скални 
образования, останки от стари хиладолетни светилища, крепости, гробници, съкровища и 
артефакти.  
 Глобус медия Груп разполага с високотехнологично оборудване за заснемане, 

монтаж и излъчване на филмови форми и телевизионни програми. Това дава възможност 
да бъде създадена висококачествена дигитална продукция във формат 16/9 и Full HD 
резолюция 1920/1080. 
 Екип от високо подготвени и мотивирани специалисти създават неповторими филми 

за България и света с много любов и лично отношение. 
 Медийната група разполага с високо технологично оборудване, което е гаранция за 

иновативност и високо качество на продуктите 
 Медийната група е сертифицирана по ISO 9001/2008 с обхват Телевизионно 

излъчване,    производсство и разпространение на аудио визуални продукти и компютърно 
съдържание 
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НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА 
 

 This is Bulgaria (HD)е първата телевизия с HD формат в България, брандирана с „Това е България“, която по нестандартен начин чрез 2-5 минутни импресии, привлича 

вниманието на зрители от цял свят. Надписи на български и английски обозначават местата, за които разказваме в канала 

 Иновативен метод на разпространение, IPTV, който позволява достъп до канала от цял свят, включително в мобилни приложения 

 Покритие на над 90% от територията на България и от двата канала 

 Разпространение от кабелни оператори в чужбина: Украйна, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларус, Латвия, Руска федерация, Казахстан, Литва, Естония, 

Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, САЩ, Канада, Мексико и други. 

 Разпространение онлайн и на двата канала 

 Гордеем се с нашата продукция: филми, филмови форми във HD Full за България по неповторим начин представят страната ни: „Роженски хълмове извиват зелени 

гърбини като стари достолепни баби. Бели кърпи политат в сладкия въздух, напоен с рози. Шарени фусти подскачат, ръце се преплитат с ръце и се пускат. Балканът 

- екнал от звънки гайди, от плачещи кавали, от скокнали в луда ръченица гъдулки. Стари къщи, килими по чардаците, капаци на прозорците, дъсчени балкончета. И 

зъбери, зъбери, планини великани, прекрасни и горди планини, с докоснали Бога върхари. Езера като сълзи. Морета от пламнали слънчогледи и някъде, все на 

изток - Емине, Шабленския фар, Калиакра, като лумнала скала в залеза от огън. Силен дух и невероятна красота - Това е България!“ 

 Многократно излъчване на продукцията в телевизионните канали на медийната група с цел достигане до по – широка зрителска аудитория 

 Допълнителен комуникационен канал на групата -туристически сайт с видео информация за Българи  www.imagebulgaria.com 

 

            НАШАТА АУДИТОРИЯ 

 Възраст  на основна група зрители - 18 - 86 години; телевизионното съдържание се възприема и от най-малките, дори от тези, които все още не са се научили да 

четат и пишат 

 Демография - градско население, но често наши зрители са хора от малките български китни градчета и села, до чиито сърца сме достигнали 

 Социален статус – хора със средни и високи доходи, които могат да пътуват, но и  тези, които мечтаят за пътешествия и чрез нас реализират мечтите си 

 Образователен статус - среден и висок ценз; стремим се да докоснем душите и на хора, които не са имали възможност да се образоват достатъчно 

 Емоционален статус – няма предел: за нашите зрители България е онази първа и голяма любов, която те следва цял живот. Обичаш я до смърт, готов си на всичко 

само за да поседиш до нея, да вдъхнеш розовия ѝ парфюм и да видиш пшеничените ѝ коси, развени от вятъра край морето. А тя, хубавицата, дори не забелязва 

любовта ти. Гледа те закачливо и с усмивка успява да открадне малкото, което имаш. Опиташ ли да се отдалечиш от нея обаче, те следва и мами с аромата на 

летните си вечери, с лая на съседското куче, със спомена за първата целувка с някоя от нейните красиви дъщери. Безсилен, продължаваш да я обичаш, даже когато 

в нея се случват абсурдни неща... Искаш да избягаш, искаш да я намразиш, за да можеш да я забравиш, но тя те вика със самодивските си песни и ти зарязваш всичко 

за още един залез с нея. Това е България. 
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ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ: ТРАВЪЛ ТВ РАЗКАЗВА ЗА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА  

 

    

ПРИРОДНИ КРАСОТИ ПЪТУВАНЕ В ДРЕРВНОСТТА ДРЕВНОТО ИЗКУСТВО ЗАБАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

   

ЦВЕТЯТА ПО СВЕТА И У НАС МУЗЕИ - РЕЗЕРВАТИ СЪКРОВИЩАТА ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

    

ПЪРВА ПРОЛЕТ ПОЛЪХ ОТ ДРЕВНОСТТА МУЗИКАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ФЕСТИВАЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ОТДИХ ИЗУМИТЕЛНИ ГРАДОВЕ ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ 
НОЩЕН ЖИВОТ 

 www.piero97.com



  
  ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ: ИМПРЕСИИТЕ НА THIS IS BULGARIA (HD) ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА!  
КАНАЛЪТ Е БРАНДИРАН С „ТОВА Е БЪЛГАРИЯ“ 
 
24 часа показваме пред света най-красивите, стойностни и важни места, които открихме в България. Природа,, села и градове, църкви и крепости, площади и хора, диви места 
и непознати местности, най-впечатляващите пейзажи и панорами, снимани по суша, въздух и вода, в четири сезона са заснети с любов и преклонение.  Използваме високо 
професионална техника. Ние не само представяме пред българите и света  забележителното и красивото в България, но и насърчаваме  откривателите, туристите и 
пътешествениците от цял свят да потърсят още и още непознати места, да се докоснат до тях, да ги видят в позитивна светлина, да открият и заобичат България! Всеки пейзаж, 
всяка картина в This is Bulgaria (HD)има неповторим чар, своя ритмика и звук.  This is Bulgaria (HD)представя красотата и обаянието на страната ни под акомпанимента на галеща 
слуха музика. This is Bulgaria (HD)внушава идеята за хармония и е едно прекрасно решение за наслада и отмора. Кристален образ и звук, красиви картини, докосващи душата 
на зрителя популяризират, рекламират и налагат образа на България като изключителна туристическа дестинация. В This is Bulgaria (HD)няма реклами – импресиите рекламират 
единствено и само България!  
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       ТОВА Е БЪЛГАРИЯ 

   ТЕМИТЕ НА „THIS IS BULGARIA“ TV (HD) 

ГРАДОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДРЕВНОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИТЕ СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ 

ИЗКУСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ РЕЛИГИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ СТАРИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ПЕЩЕРНИ РИСУНКИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЛЕТНИ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРИРОДНИ ЧУДЕСА БЪЛГАРИЯ 

ЗЛАТНИТЕ СЪКРОВИЩА НА БЪЛГАРИЯ ЕКЗОТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ СТЕНОПИСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКВИ ДРЕВНИ КРЕПОСТИ В БЪЛГАРИЯ www.piero97.com



         
     ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ 
     НАЦИОНАЛЕН ВИДЕО КАТАЛОГ „ТОВА Е БЪЛГАРИЯ” 

„Всеки човек, носещ в себе си духа на древните българи, всеки приятел на България може да усети природната красота и  
културната значимост    на Българя. Всичко това събрано в едно: НАЦИОНАЛЕН ВИДЕО КАТАЛОГ „ТОВА Е БЪЛГАРИЯ” 

 
Видео каталогът (комплект) включва:  

 12 късометражни филма, които обхващат отделни теми от живота на България през вековете на нейното съществуване, самостоятелни 
произведения, записани на отделни дискове по теми; Филмите са преведени на английски, френски, немски, руски и испански езици и  всеки 
може да избере желания език; озвучени са с диктори на съответния език 

 Към колекцията е приложен диск, който съдържа мейкинг на проекта, фотоси, интересни обекти, събития, факти от създаването на видео 
каталога, авторска музика и права върху фотоси 

 Национален видео каталог „Това е България“ е издаден на DVD и BlueRay дискове в 12 0000 тираж в 2 формата: луксозен и стандартен 
 

              Заглавията от поредицата „Това е България” 
1. От зората на времето 
2. Отблясъци от миналото 
3. Приказка за нашия дом 
4. Между изтока и запада 
5. В ритъма на сезоните  
6. Магическите села 
7. Неугаснали традиции 
8. Духът на българите   
9. По пътя на виното  
10. Вода от извора на времето   
11. Тайните на гостоприемното море 
12. От изгрев до изгрев  

           
            Към поредицата е създаден самостоятелен 90 минутен филм обобщаващ  темите на Национален видео каталог „Това е България“ 

 

 

 

 

 

 www.piero97.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„   БЪЛГАРИТЕ, ТОВА Е НАРОДЪТ, КОЙТО ИМАШЕ ВСИЧКО, КОЕТО ПОЖЕЛАВАЛ;  

ТЕ ВЯРВАХА, ЧЕ СВЕТЪТ Е ОТКРИТ ЗА ТЯХ; ТЕ НИКОГА НЕ СЕ СЪМНЯВАХА В ПОБЕДАТА СИ;  

ТОВА Е НАРОДЪТ, НА КОЙТО СЕ УЧУДВАШЕ СВЕТЪТ! „ 

 
 

МАГНУС ФЕЛИКС ЕНОДИЙ  
 486 ГОДИНА 
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